Zápisnica zo zasadnutia
Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK
dňa 25.04.2018
Začiatok zasadnutia:

13:00

Miesto konania zasadnutia: R-125 (Račianska ul. č. 59)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Výsledky hlasovania per rollam.
4. Výročná správa o stave a činnosti PdF UK.
5. Správa o činnosti AS PdF UK.
6. Organizačná zmena č.1/2018.
7. Študentská agenda.
8. Študijné programy – akreditácia.
9. Informácie z Vedenia PdF UK.
10. Rozličné.
Zasadnutie viedla predsedníčka AS UK PdF PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

1. Otvorenie
Zasadnutie AS UK PdF otvorila predsedníčka PhDr. Katarína Cabanová, PhD., ktorá privítala
prítomných, konštatovala, že akademický senát je uznášaniaschopný a ospravedlnila
oneskorenie príchodu podpredsedu akademického senátu, Mgr. Róberta Zsemberu, z dôvodu
vedenia komisie akademického senátu univerzity na pôde Rektorátu UK. Keďže nezazneli iné
návrhy na doplnenie alebo zmenu programu, predsedníčka senátu dala hlasovať o zmene
programu zasadnutia nasledovne:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Výsledky hlasovania per rollam.
4. Študijné programy – akreditácia.
5. Výročná správa o stave a činnosti PdF UK za rok 2017.
6. Správa o činnosti AS PdF UK za rok 2017.
7. Organizačné opatrenie č. 1/2018.
8. Študentská agenda.
9. Informácie z Vedenia PdF UK.
10. Rozličné.

HLASOVANIE: ZA: 12, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 1/4/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
programu zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave dňa 25. 04. 2018 nasledovne:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Výsledky hlasovania per rollam.
4. Študijné programy – akreditácia.
5. Výročná správa o stave a činnosti PdF UK za rok 2017.
6. Správa o činnosti AS PdF UK za rok 2017.
7. Organizačná zmena č. 1/2018.
8. Študentská agenda.
9. Informácie z Vedenia PdF UK.
10. Rozličné.

2. Kontrola uznesení
Predsedníčka akademického senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., konštatovala, že všetky
uznesenia sú splnené.

3. Výsledky hlasovania per rollam
Tajomníčka AS UK PdF, PaedDr. Dorota Smetanová PhD., senát informovala o výsledkoch
elektronického hlasovania:
I.

Návrh výšky školného – doplnené školné mLC/e (500,- EUR/AR) – v akademickom
roku 2018/2019

Schválené: 26. 02. 2018
ZA: 15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 6

II.

Všeobecné informácie o prijímacom konaní pre magisterské štúdium pre AR 2018/2019
– zmena termínu Mgr. talentových skúšok na 14. – 18.05.2018 (týka sa mHU, mHJ,
mVU, mVJ, mSC).

Schválené: 26.02.2018
ZA: 14, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 7

III.

Harmonogram štúdia na PdF UK v akademickom roku 2018/2019

Schválené: 07.02.2018

ZA: 16, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 2, NEHLASOVALI: 2

4. Študijné programy – akreditácia
Prodekanka pre rozvoj fakulty, doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., podala senátu bližšie
informácie o druhej vlne reakreditácie, na ktorú sa podávali študijné programy tretieho stupňa
štúdia a niektoré študijné programy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. Do dňa
10.03.2018 boli vypracované finalizačné podoby spisov, následne prebehlo zapracovanie
pripomienok. Informovala, že spisy sú pripravené na prerokovanie AS PdF UK a posunutie na
Akreditačnú komisiu. Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. zároveň poďakovala všetkým
zamestnancom, ktorí sa na príprave spisov podieľali.
Predsedníčka Pedagogickej komisie AS PdF UK, Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. senát
informovala, že od členov komisie prišli k materiálom len formálne výhrady a Pedagogická
komisia AS PdF UK odporúča posun materiálov do Vedeckej rady PdF UK.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. podotkla, že v spisových materiáloch bol uvedený študijný
program logopédie v externej forme štúdia, tento program sa na fakulte realizuje iba v dennej
forme štúdia.
Počet prítomných členov AS PdF UK sa príchodom podpredsedu akademického senátu, Mgr.
Róberta Zsemberu. navýšil na 14.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o schválení
jednotlivých študijných programov en blok, členovia senátu s týmto návrhom súhlasili.

HLASOVANIE: ZA: 14, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 2/4/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave odporúča
dekanke fakulty predložiť návrhy na akreditácie Vedeckej rade PdF UK.

5. Výročná správa o stave a činnosti PdF UK za rok 2017
Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., akademickému senátu v krátkosti
predstavila výročnú správu o stave a činnosti PdF UK za rok 2017, do ktorej boli zapracované
podrobné a aktuálne údaje. Zároveň poďakovala členom vedenia fakulty za spoluprácu pri jej
tvorbe.
Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. podotkol, že správa je skutočne vypracovaná veľmi starostlivo
a podrobne.
HLASOVANIE: ZA: 14, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 3/4/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
predloženú Výročnú správu o stave a činnosti Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave za rok 2017.

6. Správa o činnosti AS PdF UK za rok 2017
Predsedníčka senátu AS UK PdF, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., v krátkosti predstavila
správu o činnosti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave za minulý rok.

HLASOVANIE: ZA: 14, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 4/4/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
predloženú Správu o činnosti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave za rok 2017.

7. Organizačná zmena č. 1/2018
Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., senátu predstavila organizačnú zmenu
č.1/2018. Uviedla, že ide o rozsiahlu zmenu v podobe transformácie miest výskumných
pracovníkov na miesta pedagogických zamestnancov (vysokoškolskí učitelia v zmysle
vysokoškolského zákona), z dôvodu, že výskumní pracovníci dlhodobo nespĺňajú interné
výkonové normatívy schválené Akademickým senátom Pedagogickej fakulty UK. Zároveň boli
výskumní pracovníci svojim štatútom v komparatívnej nevýhode voči pedagogickým
zamestnancom, napríklad v otázkach valorizácie a možností čerpania dovolenky. Dekanka
ďalej informovala, že rokovania o tejto tematike prebiehajú už od jesene a ich výsledkom je
predkladaný návrh transformácie. Vedenie fakulty realizovalo za účelom implementácie zmeny
množstvo stretnutí, pracovných porád a podporných opatrení, vyžiadalo si analýzu výkonov od
každého ústavu, následne boli výkony porovnané s pracovnou náplňou zamestnancov
(publikačná, vedeckovýskumná, umelecká, pedagogická činnosť). Analýzy ukázali, že výkon
najviac plnia práve pedagogickí pracovníci (vysokoškolskí učitelia v zmysle vysokoškolského
zákona), ktorí v oblasti výskumu vykazujú nadštandardnú produktivitu, výskumní pracovníci
vo všeobecnosti vykazujú v oblasti výskumu naopak nízku produktivitu. Materiál bol
prerokovaný v Zamestnaneckej rade PdF UK s pozitívnym jednomyseľným podporným
stanoviskom a vedenie fakulty sa s ním stotožnilo. Predsedníčka akademického senátu následne
otvorila diskusiu.
PhDr. Viera Andreánska CSc. adresovala dekanke fakulty otázku, či transformácia pracovných
miest zrušením a vytvorením bude znamenať potrebu absolvovania výberových konaní
celoplošne pre všetkých pracovníkov fakulty. Dekanka fakulty odpovedala, že ak akademický
senát odsúhlasí navrhovanú organizačnú zmenu, tak vedeckovýskumné pracovné miesta sa ku
31.8.2018 zrušia, namiesto nich sa od 1.9.2018 vytvoria miesta vysokoškolských učiteľov,
a teda pracovný pomer sa pre výskumných pracovníkov skončí dňa 31.08.2018. Zmena sa
zamestnancov dotkne iba v rozsahu prezentovanom v návrhu, nie celoplošne.
O slovo do diskusie sa prihlásila hosťka PhDr. Elena Ondrušková, PhD. Členovia senátu jej
v hlasovaní slovo jednomyseľne udelili.
PhDr. Elena Ondrušková, PhD. sa zaujímala o to, ako a kedy budú o zmenách (ukončenie
pracovných zmlúv, výberové konania) informovaní výskumní zamestnanci. Dekanka fakulty
odpovedala, že organizačná zmena, ak ju senát schváli v zmysle návrhu, nadobúda účinnosť

dňa 01.09.2018, platná bude dňom schválenia v AS UK PdF . Na schválenie AS UK PdF
dekanka predloží aj zmenu v Organizačnom poriadku fakulty. Vedúci zamestnanci pracovísk,
ktorých sa organizačná zmena dotkne, v zmysle platných predpisov môžu podávať návrhy na
obsadzovanie miest výberovým konaním. Výberové konania sa budú realizovať v zmysle
platných predpisov. Ak uchádzač uspeje vo výberovom konaní, pri uzatvorení pracovného
pomeru sa bude postupovať v zmysle platných predpisov. Tak, ako je to explicitne uvedené
v Návrhu organizačnej zmeny č. 1/2018, pracovný pomer výskumných pracovníkov dotknutých
organizačnou zmenou, bude skončený podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce výpoveďou
alebo podľa ust. § 60 Zákonníka práce dohodou z dôvodu podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b). Dotknutí
zamestnanci fakulty budú o uvedených náležitostiach včas vyrozumení.
Doc. Matej uviedol, že má informáciu, podľa ktorej sa výskumní pracovníci ústavu
umeleckoedukačných štúdií vyjadrili za zachovanie statusu výskumných pracovníkov u
všetkých výskumných zamestnancov ústavu a žiadal vysvetliť, prečo sa napriek tomu šesť
pracovných miest bude meniť na pedagogické. Dekanka odpovedala, že návrh na transformáciu
týchto miest podáva ona na základy analýzy plnenia pracovných činností vymedzených
pracovnými náplňami. Doplnený návrh bol akademickému senátu zaslaný po rokovaní so
zamestnaneckou radou. Dekanka poznamenala, že títo zamestnanci majú platné pracovné
náplne vzťahujúce sa na ich pracovné pozície na miestach výskumných zamestnancov ,
pracovné náplne podpísali, ale vo viacerých prípadoch ich dlhodobo neplnia vo všetkých
vymedzených pracovných činnostiach, ale iba v časti z nich; vo svojich pracovných náplniach
nemajú uvedenú iba umeleckú činnosť. Doc. Matej navrhol, aby sa na všetkých úrovniach celej
UK a VŠ na Slovensku sprehľadnili kritériá, týkajúce sa výkonov v umeleckej činnosti tak,
aby nebolo možné interpretovať ich rôznym spôsobom, ale podľa nespochybniteľného
jednotného kritéria, platného v akýchkoľvek situáciách týkajúcich sa hodnotenia činnosti
umeleckých výkonov na VŠ.
Predsedníčka akademického senátu ukončila diskusiu k bodu a dala hlasovať o návrhu
uznesenia.

HLASOVANIE: ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1
Uznesenie č. 5/4/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
návrh Organizačnej zmeny č. 1/2018 v predloženom znení.

8. Študentská agenda
Podpredseda AS PdF UK za študentskú časť, Mgr. Róbert Zsembera, v krátkosti zhrnul
uplynulé podujatia a aktivity, na ktorých participovali členovia a členky AS UK a AS PdF UK.
Išlo o podujatia Konvent UK 2018 a Národný konvent ŠRVŠ. Ďalej informoval, že
Akademický senát Univerzity Komenského na ostatnom zasadnutí schválil nový Štipendijný
poriadok Univerzity Komenského a v súčasnosti sa pracuje na novom Študijnom poriadku
Univerzity Komenského v Bratislave.
Členka študentskej časti AS PdF UK, Bc. Zuzana Pallová, senát informovala o priebehu
sekčných kôl v rámci Konventu UK 2018, na ktorých sa zúčastnila, spolu s ďalšími členmi

študentských častí fakultných senátov UK a študentských častí AS UK. Jednotlivé podnety,
ktoré od študentov v diskusiách v rámci konventu odzneli, budú spracované do písomnej
podoby a zaslané na fakulty a do komisií AS UK.
V súvislosti s témou skvalitňovania priestorov pre študentov diskutovanou na Konvente UK,
sa zaujímala o možnosti vyčlenenia spoločného oddychového priestoru pre študentov,
vzhľadom na celkový počet študentov fakulty a možnosti budúcich nových priestorov, ktoré sa
vytvoria po dostavbe podkrovia na Šoltésovej. Vzniesla tiež otázku ohľadne momentálnej
možnosti prístupu na dvor budovy na Šoltésovej a navýšenia počtu lavičiek na pobyt v exteriéri.
Dekanka Pedagogickej fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., reagovala vysvetlením, že
novovzniknuté priestory sa využijú nielen ako výtvarné ateliéry a výstavné priestory, ale aj ako
veľkokapacitné učebne, slúžiace najmä na výučbu predmetov spoločného učiteľského základu,
povinných pre všetkých študentov fakulty. Prípadné možnosti vyčlenenia priestorov na ďalšie
účely sa budú konkretizovať až po dokončení dostavby a obnovení prevádzky budovy. Dodala,
že študijno-oddychové priestory pre študentov na Šoltésovej v súčasnosti existujú na prízemí,
ide o niekoľko miestností.
Tajomníčka fakulty, Mgr. Eva Poláčiková, prisľúbila zistenie momentálnych možností prístupu
študentov na dvor budovy.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., v súvislosti s priestorovými otázkami
dodala, že študenti ju viac krát interpelovali s prosbou o vyčlenenie osobitej miestnosti na
uskladnenie batožiny, problémom je hmotná zodpovednosť za majetok študentov, ktorá by tak
vznikla fakulte a jej zamestnancom.

Informácie z vedenia

9.

Dekanka Pedagogickej fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., senát informovala, že:
-

-

-

-

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave schválil rozpočet a fakulta
v nadväznosti naň pripravuje rozpis dotácií, ktorý bude predložený na najbližšie
zasadnutie AS PdF UK,
v súvislosti s realizáciou dostavby budovy PdF UK na Šoltésovej sa v súčasnosti
pripravuje jej vyprázdňovanie, podľa príkazu dekanky, o ktorom boli všetci
zamestnanci a študenti informovaní prostredníctvom e-mailu,
skúšobné obdobie v rámci letného semestra bude pre študentov prebiehať v riadnej
dĺžke, v budove na Račianskej - schválil sa harmonogram jej používania, tak, aby
skúšanie prebehlo bezproblémovo,
budova na Šoltésovej by sa mala znova otvoriť 15.09.2018.

Členka študentskej časti AS PdF UK, Bc. Martina Kinová, smerovala na vedenie fakulty a na
prodekanku pre vzdelávaciu činnosť otázku v súvislosti s tlakom na čo najskoršie uzatvorenie
predmetov aj mimo skúšobného obdobia, ktorú podľa jej slov momentálne pociťujú študenti zo
strany niektorých vyučujúcich. Dekanka aj prodekanka potvrdili, že skúšobné obdobie bude
prebiehať v riadnej dĺžke, študenti majú nárok na počet termínov v zmysle platného študijného
poriadku fakulty a v prípade problémov je treba komunikovať s vyučujúcimi osobne.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., senát informovala,
že:
-

-

-

-

-

-

termíny skúšok budú riadne vypísané v systéme AIS,
skúšobné obdobie sa v súvislosti s vyprázdňovaním budovy na Šoltésovej neskracuje,
je plánované v riadnom rozsahu, tento semester sa môže po dohode s vyučujúcimi
predĺžiť a prebiehať aj v rámci blokovej výučby,
prijímanie prihlášok od uchádzačov o štúdium na PdF UK prebiehalo do konca marca,
tohtoročný celkový počet uchádzačov o štúdium na Pedagogickej fakulte UK, v počte
1707 uchádzačov (Bc. štúdium 1105, spojené štúdium logopédie 126, Mgr. štúdium
476), ostáva v porovnaní s uplynulými rokmi približne rovnaký,
na katedry prišiel e-mail v súvislosti s doplnením predpisu o záverečných prácach
(doplnenie smernice z Rektorátu UK), pričom na poslednom kolégiu dekanky sa
odsúhlasilo, že odovzdávanie záverečných prác aj naďalej zostane v podobe dvoch
kusov (1 ks hrebeňová väzba, 1 ks pevná väzba),
neskôr prišla z Rektorátu UK ďalšia zmena smernice, v ktorej sa uvádzalo, že
záverečné práce sa tlačia spravidla obojstranne, tieto zmeny sa neimplementovali,
vzhľadom na príchod informácie pár dní pred termínom odovzdávania záverečných
prác,
nastala zmena hlavného fakultného rozvrhára, ktorým je od 01.03.2018 Mgr. Maroš
Náprstek, v tejto funkcii naďalej zostávajú PaedDr. Dorota Smetanová PhD., a
Mgr. Jana Nemcová, PhD.,
bakalárske promócie budú prebiehať v dňoch 09. – 10. 07. 2018 a magisterské promócie
v dňoch 18. – 19. 07.2018, v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.,
praxe študentov PdF UK sa tento rok po prvý krát realizujú podľa nového
harmonogramu, dňa 09. 05.2018 sa uskutoční stretnutie metodikov praxí a vedúcich
katedier, bude sa diskutovať spätná väzba od metodikov a študentov.

Prodekanka pre rozvoj fakulty, doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., senát informovala, že:
-

prebehla príprava propagačných materiálov na Deň otvorených dverí PdF UK,
zrealizovali sa dve aktualizácie fakultnej ročenky dostupné na fakultnom webe,
v súvislosti s akreditáciou a reakreditáciou sa zrealizovali zmeny garantov
a spolugarantov, všetky zmeny boli zapracované do systému AIS,
podľa materiálov dostupných na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, by sa ďalšia akreditácia študijných programov mala realizovať až v roku
2024.

Tajomníčka fakulty, Mgr. Eva Poláčiková, senát informovala, že:
-

na obdobie dostavby budovy na Šoltésovej sa zatvorí bufet a knižnica, knižný box sa
prenesie na Račiansku,
bolo objednané vyladenie klavíra v budove na Račianskej, prebehne dňa 03.05.2018,
hodnota gastrolístkov sa zvýši o 0,10 EUR,
p. Jesenský požiadal o uvoľnenie z pracovného pomeru, na jeho miesto nastúpi Mgr.
Vladimír Katriak,
Rektorátu UK bola zaslaná správa o hospodárení PdF UK.

Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, doc. RNDr. Edita Partová, CSc., senát
informovala, že v súvislosti s implementáciou Organizačného opatrenia č.1/2018 pracuje na
úpravách interných výkonových normatív.
Predsedníčka senátu AS UK PdF, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., senát informovala, že
najbližšie zasadnutie AS PdF UK sa uskutoční dňa 30. 05. 2018 o 14:00 hod.

10. Rozličné
Člen Rady vysokých škôl, PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., senát informoval o vyhlásení,
ktorým RVŠ protestuje proti postupu zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ktoré sa vyhlo osloveniu RVŠ pri procese tvorby novely zákona o vysokých školách
a zákona o kvalite vysokoškolského vzdelávania.
Členka študentskej časti AS PdF UK, Bc. Zuzana Pallová, sa zaujímala, kedy bude na katedrách
prebiehať tvorba rozvrhov na nadchádzajúci akademický rok. Mgr. Katarína Minarovičová,
PhD. odpovedala, že bude prebiehať v čase 08.05.2018 – 30.05.2018.
Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka akademického senátu, PhDr. Katarína
Cabanová, PhD., poďakovala členom akademického senátu a hosťom za účasť a ukončila
zasadnutie.

V Bratislave dňa 25.04.2018.

Zapísala:
Bc. Zuzana Pallová
Overili:
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
Mgr. Róbert Zsembera

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
predsedníčka AS UK PdF

